સીર�યલ નંબર _____________

વારસદાર ફોમર્

ફોમર્ ડ�એ1 નામાંકન ફોમર્ (�ૃપા કર�નેઉપલબ્ધ િવકલ્પોમાંથી કોઈ એક પસંદ કરો) માત્ર વ્ય�ક્તઓ/એકમાત્ર પ્રોપ્રાઇટર માટ� લા�ુ પડ� છે

 હા, બ��ક�ગ �રગ્�ુલેશન એક્ટ, 1949 ની ધારા 45ઝેડએ અને બ�ક �ડપો�ઝટ્સના સંબધં માં બ��ક�ગ કંપનીઝ (નોિમનેશન) �લ્સ, 1985 ના િનયમ 2(1) હ�ઠળ મને/અમને
નોિમનેશનની જ�ર છે .

 �/ું અમે કોઈ �ુ�ષ્ટ કરતા નથી ક� મને/અમને યસ બ�કના અિધકાર� દ્વારા મારા/અમારા બ�ક ખાતા પર નામાંકન �ુિવધાના લાભો િવશે સમ�વવામાં આવ્યાં છે . જો ક�,
મને/અમને ઉક્ત લાભોની સમ�ૂતી છતાં, માર� /અમાર� ખાતા માટ� કોઈ વ્ય�ક્તને નોિમનેટ કરવી નથી. તમને િવનંતી છે ક� �ૃપયા મા�ું /અમા�ું ખા� ું ખોલવાનાં ફોમર્
પર નામાંકન �ુિવધા િવના પ્ર�ક્રયા કરો****.
I�/
ુ ં અમે ......................................................................................................................................................................................................................................

નામ અને સરના�ુ(ં સરનામાં)
.....................................................................................................................................................................................................................................................
નીચેની વ્ય�ક્તને નામાં�કત ક�ું �ં/કર�એ છ�એ �ને મારા/મારા સગીરનાં અવસાનની ઘટનામાં ખાતામાં �ડપો�ઝટ રકમ, નીચે આપેલ િવગતો, યસ બ�ક �લ. દ્વારા પરત
કરવામાં આવી શક� છે .
�ડપો�ઝટ/ખા� ુ

વધારાની િવગતો, જો કોઈ હોય તો

પ્રકાર
વારસદાર�ુ ં નામ (નામાંકન માત્ર એક વ્ય�ક્તની તરફ�ણમાં હો�ુ ં જોઈએ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………….

નામ અને સરના�ુ(ં સરનામાં)
........................................................................................................................................................................................................................................................
થાપણદાર સાથે સંબધ
ં , જો કોઈ હોય તો.............................................................................................�મર...............................જો સગીર હોય તો, વારસદારની જન્મ
તાર�ખ
*આ તાર�ખે નૉિમની સગીર હોવાને લીધે, વારસદારની સગીરપણા દરિમયાન મારા/સગીરનાં અવસાનની ઘટનામાં નૉિમની વતી ખાતામાં રહ�લ �ડપો�ઝટની રકમ પ્રાપ્ત
કરવા �/
ુ ં અમે, શ્રી./શ્રીમતી/ �ુ . (નામ) ..................................................................................................................................................(�મર)...............................
(સરના�ુ)ં .........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................ની િનમ�ુકં ક�ું �ં/કર�એ છ�એ.
મારા નૉિમની�ુ ં નામ �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ સલાહ � ૂચના/ખાતાઓનાં સ્ટ�ટમેન્ટ્સ અને/અથવા અન્ય દસ્તાવેજો/પત્રો પર પ્રદિશ�ત કરવામાં આવે તેનાથી �ુ ં સહમત �ં
/સહમત નથી

.

………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………

**1લા અરજદારની સહ�/�� ૂઠાની છાપ

**2� અરજદારની સહ�/�� ૂઠાની છાપ

**3� અરજદારની સહ�/�� ૂઠાની છાપ

(અરજદાર સગીર હોય તો વાલીની સહ�)
……………………………………………….………..…….

……………………….……………………………….……….

*** પ્રથમ સાક્ષીની સહ�

*** બી� સાક્ષીની સહ�

નામ : ……………………………………………………..

નામ …………………………………………………………...

સરના�ુ ં ………………………………………..………….

સરના�ું ……………………………………………..…………

…………………………………………………….……….

..………………………………………………….….………….

તાર�ખ : …………………………………….……………

સ્થાન ……………………………………………………

*

જો નોિમિન સગીર ન હોય તો છે કો મારો

**

�યાં સગીરનાં નામે �ડપો�ઝટ કરવામાં/ખા� ું રાખવામાં આવે� ું હોય, ત્યાં નામાંકન સગીર વતી કા�્ ય કરવા માટ� કાયદ� સર ર�તે હકદાર વ્ય�ક્ત દ્વારા હસ્તાક્ષ�રત હો�ું જોઈએ.

*** સાક્ષીની સહ� ફક્ત ત્યાં જ આવશ્યક છે �યાં ગ્રાહક �� ૂઠાની છાપ પ્રદાન કરતા હોય.
**** ગ્રાહક નામાંકન માટ� પસંદગી ન કરતા હોય તે �કસ્સામાં આ ઘોષણા મેળવવી ફર�જયાતપણે જ�ર� છે .

